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• Να εντοπίσουν οι μαθητές  τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου

• Να γνωρίσουν καλύτερα, τους  βασικούς όρους χρήσης  του 

Η/Υ και του διαδικτύου

• Να διαπιστώσουν πως υπάρχουν κίνδυνοι στην αξιοπιστία 

του υλικού που αντλείται από το διαδίκτυο 

• Να ενημερωθούν σχετικά με κινδύνους από ιούς και από 

αποκλίνουσες συμπεριφορές 

• Να γνωρίσουν απλούς τρόπους για την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων 



• Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους για το ίδιο θέμα, 
ανταλλάσσοντας υλικό και ιδέες

• Να μάθουν να χειρίζονται με σωστό τρόπο το διαδίκτυο, και να 
μη διστάζουν να ζητούν υποστήριξη σε περίπτωση σφαλμάτων

• Να χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους έκφρασης για να 
προβάλλουν όσα έμαθαν ή θέλουν να μοιραστούν (μέσω 
ζωγραφικής  του Η/Υ, με χειροτεχνίες, με εικαστικό έργο ή  με 
ηχογράφηση)

• Να γίνει συνεργασία με το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο 
μεταξύ των μαθητών, αλλά και με μαθητές άλλης τάξης 

• Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση γονέων και εργαστήρι 
συνεργασίας παιδιών με τους γονείς



Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

• Παρουσίαση αρχικού πλάνου εργασιών. 

• Προβολή Power Point με θέμα ¨Η ζωή χωρίς διαδίκτυο, η 

ζωή με διαδίκτυο¨, που αφορά τις αλλαγές στη ζωή μας 

από τη χρήση του διαδικτύου. Συζητήσεις για το πριν και 

το σήμερα: Διαφορές για τον τρόπο διαχείρισης της 

πληροφορίας και επικοινωνίας. 

• Καταγραφή και συζήτηση των θετικών και αρνητικών 

στοιχείων του διαδικτύου







• Έγινε ενημέρωση μέσα από  διάφορους ιστότοπους

και τεστ για να αξιολογηθεί πόσο καλά γνωρίζουν οι 

μαθητές τους βασικούς όρους του Η/Υ.

• Πραγματοποιήθηκαν σχετικές με το θέμα 

βιντεοπροβολές

• Δημιουργήθηκαν από τους μαθητές σε κλίμα 

ενθουσιασμού,τα πρώτα τους σκετσάκια . Άλλοι 

προτίμησαν να γράψουν μια δική τους εργασία







Ακολούθησε η δημιουργία  μικρών ασκήσεων κουίζ ή 

πολλαπλών επιλογών από τους μαθητές, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό hot potatoes. 

Τα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν η ερμηνεία 

όρων του Η/Υ και η ασφαλής πλοήγηση. 
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fantastic four Όλγα Γιώργος Ντίνος Κυριάκος
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• Αρχικά πραγματοποιήθηκε προβολή παρουσίασης με 

τίτλο: ¨Μια συνηθισμένη μέρα¨ που αφορά μελέτες 

περιπτώσεων μέσα από εικόνες σχετικά με προβλήματα 

στη χρήση του διαδικτύου

• Βιντεοπροβολές σχετικού υλικού από το διαδίκτυο και 

συζητήσεις

• Παρουσίαση από τον σχολικό σύμβουλο της 2ης

Περιφέρειας Κιλκίς κ. Π. Παπαδόπουλο 

• Ακολούθησε δημιουργία μελετών περίπτωσης και άλλα 

κουίζ  που δημιούργησαν οι μαθητές ομαδικά. Ενδεικτικά 

παρουσιάζεται η εικόνα τους παρακάτω



amazing four Μελίνα Μιχαέλα Ματθαίος Έφη



better than perfect Όλγα Παύλος Γιάννης Ανδρονίκη



4kings Θεόφιλος Κώστας Ελένη Σοφία



fantastic four Όλγα Γιώργος Ντίνος Κυριάκος



teenagers Νικόλας Στέλλα Βασίλης Νίκος



Κατόπιν δημιουργήθηκαν ομαδικές εργασίες χρησιμοποιώντας 
το πρόγραμμα ζωγραφικής του Η/Υ. Η χρήση του προγράμματος 
ζωγραφικής του Η/Υ για να δώσουμε τα δικά μας μηνύματα, 
οδήγησε στα παρακάτω εννοιολογικά σχέδια
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• Βιντεοπροβολές και παιχνίδι 

• Παρουσιάστηκαν άρθρα για τον εθισμό στα διαδικτυακά 
παιχνίδια

















































• Πραγματοποιήθηκε  ηχογράφηση με κείμενο που 
διαμορφώθηκε από τους μαθητές για το τι σημαίνει 
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο»



Τέλος, παρουσιάστηκε στους γονείς υλικό με θέμα:                           

«Απλοί τρόποι ασφάλειας στο διαδίκτυο» στους γονείς 

των μαθητών, καθώς και τα οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν

Ακολούθησε εργαστήρι γονέων και μαθητών με θέμα:          

« Ένα δικό μας έργο». Το εργαστήρι αυτό αφορούσε τη 

δημιουργία απλών εικόνων ή σύνθεσης με τεχνικές κολάζ, 

ώστε να τονισθεί η ανάγκη να είμαστε δίπλα στα παιδιά!



Εργασίες γονέων και παιδιών 
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